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Abstract:
Investigating the characteristics of bankrupt companies, including profit management and 

audit quality, is of great importance in investigating the opportunism of management and the 
reasons for bankruptcy. For this purpose, this research investigates the difference in profit 
management and audit quality in these two groups by separating the companies into two 
groups, bankrupt and healthy, with the help of the technique of matched groups using machine 
learning tools. By examining 237 companies admitted to the Tehran Stock Exchange during 
the period of 2010 to 2019, it has been determined that there is a significant difference between 
profit management and audit quality in two groups of bankrupt and healthy companies. The 
results show that the clustering of companies based on financial ratios increases the power of 
predicting important corporate events such as bankruptcy. The main purpose of the current 
research is to investigate the quality of audit and profit management in bankrupt and healthy 
companies using the technique of matched groups. The results of this research can help to 
improve bankruptcy prediction models.
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چکیده
بررسی ویژگی های شرکت های ورشکسته از جمله مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در بررسی فرصت طلبی مدیریت و 
دالیل ورشکستگی از اهمیت باالئی برخوردار است. به همین منظور این پژوهش با تفکیک شرکت ها به دو گروه ورشکسته 
و سالم به کمک تکنیک گروه های همسان با استفاده از ابزار یادگیری ماشین به بررسی تفاوت مدیریت سود و کیفیت 
حسابرسی در این دو گروه می پردازد. با بررسی 237 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 
لغایت 1399 مشخص شده است که  بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در دو گروه شرکت های ورشکسته و سالم تفاوت 
معناداری وجود دارد. نتایج نشان می دهد که خوشه بندی شرکت ها بر مبنای نسبت های مالی، قدرت پیش بینی کنندگی 
رویدادهای مهم شرکتی همچون ورشکستگی افزایش می دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی کیفیت حسابرسی و 
مدیریت سود در شرکت های ورشکسته و سالم با استفاده از تکنیک گروه های همسان است. نتایج این پژوهش می تواند به 

بهبود مدل های پیش بینی ورشستگی کمک نماید.
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1-مقدمه
این روزها رقابت و عدم اطمینان فزاینده در فضای کسب وکار منجر شده که تقریباً هر شرکتی با 
خطر ورشکستگی مواجه باشد؛ بنابراین، ارزیابی ورشکستگی اطالعات ارزشمندی را ارائه می دهد 
که به وســیله آن ســرمایه گذاران، ســهامداران و مدیران می توانند تصمیمات مالی خود را بهبود 

بخشند و از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند )باربوزا و همکاران1، 2017(.
ورشکســتگی لزوماً نشان دهنده پایان عمر یک تجارت نیست و حتی یک تجارت ورشکسته نیز 
ممکن است همچنان سرمایه گذاران جدید جذب کند و یا تسهیالت تازه دریافت کند. تجارت های 
در مســیر افول که اعالم ورشکســتگی نکرده اند، ممکن اســت از این فرصت ها استفاده کنند و 
هزینه های اجتماعی باالیی را در قالب زیان به ذینفعان تحمیل نمایند. به خصوص در شرایطی که 
ورشکســتگی با حسابداری فرصت طلبانه و مدیریت ســود همراه باشد؛ هزینه های تحمیل شده به 

ذینفعان بسیار قابل توجه خواهد بود )بالگا2، 2022(. 
بدین ترتیب انجام پژوهش در خصوص مدیریت ســود در شــرکت های ورشکســته می تواند با 
شناسایی اینکه آیا اطالعات حسابداری دستکاری شده است یا غیرقابل اعتماد است، از زیان بیشتر 
بستانکاران جلوگیری کند. چنین تحقیقاتی همچنین به نهادهای تصمیم گیرنده کمک می کند تا 
رویه های حســابداری کارآمدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمایند و می تواند به حسابرسان نیز این دانش 
را ارائه دهد که باید توجه و تالش بیشــتری برای حسابرسی شرکت های ورشکسته داشته باشند 
)پارک و همکاران3، 2021(. کیفیت حسابرســی به خصوص در تحقیقات مرتبط با عوامل مؤثر بر 

ورشکستگی، بسیار مورد تأکید قرارگرفته است )بالگا، 2022(.
بســیاری از تحقیقات نشــان دادند که انجام حسابرسی های باکیفیت، می تواند از طریق کاهش 
عدم تقارن اطالعاتی و محدود کردن تعارضات نمایندگی که بین ارائه دهنگان صورت های مالی و 
استفاده کنندگان از این اطالعات وجود دارد، ریسک اطالعات را برای ذینفعان کاهش دهد)جوانگ 
و کیــم4، 2020؛ ویجایا5، 2020؛ هاه و همکاران6، 2021(. درواقع کیفیت حسابرســی می تواند 
اطمینان معقولی را در خصوص هرگونه عدم انحراف قابل توجه از اســتانداردهای حسابداری برای 
اســتفاده کنندگان از صورت های مالی فراهم  آورد و رفتارهــای فرصت طلبانه مدیریتی را تعدیل 
نماید )ســری و سلیمان7، 2019(؛ بنابراین بررسی تفاوت کیفیت حسابرسی و مدیریت سود بین 
شرکت ها ورشکسته و سالم نهایتاً اطالعات سودمندی را در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد.

از طرفی پیش بینی ورشکســتگی شــرکت ها یکی از جمله موارد اصلی در ارزیابی ریســک ها و 
عدم اطمینان در شــرکت ها بوده و طراحی مدل های قابل اطمینان برای پیش بینی ورشکســتگی 
برای بســیاری از فرآیندهای تصمیم گیری امری ضروری و حیاتی اســت. پیش بینی ورشکستگی 
درواقع به معنای شناسایی مشکالت مالی است که نهایتاً منجر به ورشکستگی می شود. پیش بینی 
ورشکستگی حداقل از دهه 1930 موردمطالعه قرار گرفت. مدل های اولیه پیش بینی ورشکستگی 
به صورت تک یا چند متغیره مبتنی بر نســبت های مالی بودند. مدل های تک متغیره با مدل های 
آماری چند متغیره مانند مدل معروف z آلتمن8 توسعه یافتند. با این وجود هنوز بحث های بسیاری 
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بر ســر قدرت پیش بینی این مدل ها برقرار اســت. به دنبال پیشرفت های اخیر در زمینه یادگیری 
ماشــینی؛ اتخاذ الگوریتم های یادگیری ماشینی برای پیش بینی ورشکستگی بسیار مورد استقبال 
قــرار گرفتند. مطالعات باربوزا و همکاران )2017( و دینگ9 )2019( نیز نشــان داد که مدل های 
یادگیری ماشــین می توانند با حاشیه قابل توجهی بهتر از مدل های آماری کالسیک در پیش بینی 
ورشکســتگی عمل کنند )ناروکار و گوها10، 2021(. تمایز این تحقیق نسبت به مطالعات گذشته 
در آن اســت که از الگوریتم خوشه بندی K-medians برای پیش بینی ورشکستگی و گروه بندی 
شــرکت ها استفاده شده اســت. الگوریتم مذکور درواقع یک روش یادگیری ماشین بدون نظارت 
اســت که در مطالعات مالی کاربردهای گســترده ای دارد. در روش یادگیری ماشین بدون نظارت 
کاربــر نیازی به نظارت بر مدل ندارد، در عوض خود مدل به تنهائی به کشــف الگوها و اطالعاتی 
که در داده ها وجود دارد می پردازد. این الگوریتم مجموعه ای از مشــاهدات را به گروه هایی تقسیم 
می کند، به طوری که مشــاهدات در همان گروه مشابه یکدیگر و متفاوت از مشاهدات در گروه های 
دیگر است. با توجه به هدف پژوهش حاضر، این الگوریتم شرکت های دارای نسبت های مالی مشابه 
مرتبط با ورشکســتگی را در یک خوشه قرار می دهد. مطالعات قبلی نشان داده اند که قرار گرفتن 
همتایان مبتنی بر خوشه بندی ذکرشده، می توانند به تشخیص ناهنجاری های احتمالی مربوط به 

ورشکستگی شرکت ها کمک کنند )دینگ، 2019(.
باتوجه به مطالب ارائه شــده، هدف اصلی پژوهش حاضر بررســی کیفیت حسابرسی و مدیریت 
سود در شرکت های ورشکسته و سالم با استفاده از تکنیک گروه های همسان است تا بدین ترتیب 
مشخص گردد که آیا تفاوت معناداری بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در گروه شرکت های 

ورشکسته و سالم وجود دارد یا خیر؟ 

٢-مبانینظریوتوسعهفرضیهها
مدیریت سود درواقع دست کاری اقالم تعهدی سود گزارش شده برای تحقق اهداف معین است. 
درک مدیریت ســود از دو طریق ممکن اســت. اوال مدیریت ســود به عنوان رفتار فرصت طلبانه 
مدیریت، مطلوبیت عملکرد مدیریت را ازنظر ظاهری برای پاداش های مبتنی بر ســود به حداکثر 
می رســاند. ثانیاً، مدیریت ســود به مدیریــت انعطاف پذیری می دهد تا از خود و شــرکت از نظر 
پیش بینی رویدادهای غیرمنتظره برای منافع طرف های مرتبط محافظت کند )اسکات11، 2015(.

طبق پزوهش انجام شــده )فیض آبادی،1401( بنابراین افزایش درصد افراد متخصص در کمیته 
حسابرســی منجر به کاهش در مدیریت ســود شــرکت های بورس اوراق بهادار تهران میشود. به 
بیان دیگر مدیریت ســود شــرکت های بورس اوراق بهادار تهران قابل پیش بینی از طریق درصد 
افراد متخصص در کمیته حسابرســی اســت. به عبارتی این ویژگی ها می تواند بر میزان و جهت 
مدیریت ســود واقعی شرکت اثر داشته باشــد. همچنین این ویژگی ها به عنوان بخشی از اجزای 
حاکمیت شــرکتی می تواند در جهت همســویی منافع ســهامداران و مدیران به کار روند. ازنظر 
رفتار فرصت طلبانه، مدیریت ســود تمایل دارد شــرایط بد شــرکت را مخفی کند. مدیریت سود 
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فرصت طلبانه به منظور افزایش قیمت سهام )کوتاری و همکاران12، 2016( یا پوشش ورشکستگی 
انجام می شــود. مدیریت سود فرصت طلبانه اعتبار اطالعات )نوریامن13، 2013( را کاهش می دهد 
و ارزش اقتصادی )فیشــر و همکاران14، 2014(، فرصت سرمایه گذاری )ورست15، 2016( و رشد 
آتــی را از بین می برد )پوترا و فیتومال16، 2019(. بســیاری از مطالعات به بررســی کیفیت اقالم 
تعهدی و ورشکستگی پرداختند. به عنوان مثال آلدهرای و همکاران17 )2020( تأثیر محیط نظارتی 
را بر دســت کاری اقالم تعهدی شــرکت های ورشکســته مطالعه کرده اند. آن ها بررسی کردند که 
آیا شــرکت های ورشکسته در مقایسه با شرکت های ســالم، اقالم تعهدی اختیاری را دست کاری 
می کنند یا خیر. نتایج نشــان داد که مدیران در شــرکت های ورشکسته انگیزه و توانایی بیشتری 
برای دســت کاری اقالم تعهدی نسبت به مدیران ســایر شرکت ها دارند. به طورکلی مدیران تا حد 
زیادی اقالم تعهدی ســود را کنترل می کنند. مدیران می توانند ســود را مدیریت کنند تا عملکرد 
شــرکت را بهتر نشان داده و توانایی پیش بینی ســودهای آتی را در اقالم تعهدی افزایش دهند. 
لی و همکاران18 )2020( و راســکی و همکاران19 )2021(، نشان دادند که مدیریت سود از طریق 
اقالم تعهدی در شــرکت های ورشکسته بیشتر از سایر شرکتها می باشد. به عقیده هیلی و والن20  
)1999(؛ مدیران شــرکت های ورشکسته ممکن است اطالعات مالی خود را برای پنهان کردن یا 
به تعویق انداختن وضعیت ورشکستگی دست کاری کنند؛ بنابراین، مدیران شرکت های ورشکسته 
انگیزه بیشتری برای مدیریت اقالم تعهدی دارند. با توجه به اهمیت باالی پیش بینی ورشکستگی 
شرکت ها در تصمیم گیری های اقتصادی و تخصیص بهینه منابع و همچنین موضوع مدیریت سود 
در سال های گذشته، این پژوهش به بررسی تفاوت مدیریت سود در شرکت های ورشکسته و سالم 

بورس اوراق بهادار تهران به کمک تکنیک گروه همسان  می پردازد.
ورشکســتگی از موضوعاتی اســت که وقــوع آن باید توســط مراجع قضایی احراز شــود و تا 
زمانی که دادگاه حکم ورشکســتگی را صادر نکرده باشــد، ورشکســتگی ثابت نمی شود. با طرح 
دعوای ورشکســتگی، دادگاه قرار ارجاع امر به کارشــناس را صادر می نمایــد و از نظر تخصصی 
کارشناســانی که دارای صالحیت در آن زمینه هســتند برای بررســی موضوع استفاده می نماید. 
آمارها نشــان می دهد تعداد دعاوی ورشکستگی مطروحه در دادگاه در حال افزایش است )قائمی 
و همکاران،1401(. حسابرسی باکیفیت با بررسی تحریف ها و اقالم تعهدی اختیاری، نقش مهمی 
در ارائه اطمینان به اســتفاده کننده ایفا می کند )دچاو و همکاران21، 2010؛ براتن و همکاران22، 
2013، بالســام و همکاران23 2003، مانســی و همکاران24 2004(. مطالعات بسیاری روابط بین 
حسابرســی و ورشکستگی را بررســی نمودند )هوپ وود و همکاران25، 1989؛ لنوکس26، 1999؛ 
گیجر و همکاران27، 2005(. اســتدالل بسیاری از این مطالعات این است که؛ کاربران گزارش های 
مالی، قانون گذاران و جامعه از حسابرســان انتظار دارند که هشــدارهای به موقعی را در خصوص 
ریسک ورشکســتگی صاحب کار و در قالب گزارش های حسابرســی ارائه دهند. بطور مثال هوپ 
وود و همــکاران )1989 و لنوکس )1999(، پوســپیتا و همکاران28 )2022(، در ایاالت متحده و 
بریتانیا، به ترتیب کیفیت حسابرس و گزارش های حسابرس را مورد بررسی قرار دادند. حسابرس 
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می تواند رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت )ریســک غیر سیستماتیک- خطر اخالقی( را محدود و 
همچنین ریســک اطالعاتی را که ناشی از تحریف یا حذف اطالعات بااهمیت از صورت های مالی 

است، کاهش دهد )آلسمایرات و همکاران29، 2018(.
اوکتاویا و همکاران30 )2022(، نشــان دادند کــه درماندگی مالی می تواند مدیریت را برانگیزد 
تا از انعطاف پذیری خود برای مدیریت ســود شرکت استفاده کند، در این شرایط نیاز به کیفیت 
باالی حسابرســی و استقالل حسابرس به شدت احساس می شود. بنابراین استدالل پژوهش این 
اســت که احتماالً به دلیل تأثیر کیفیت حسابرســی در کاهش مشکالت نمایندگی، تحریف های 
مهم و عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و سهامداران کاهش یافته و منجر به بهبود رفتار مدیریت 
شود و بدین ترتیب انتظار می رود شرکت هایی که به کمک تکنیک همسان ها به عنوان ورشکسته 
پیش بینی شــدند، کیفیت حسابرسی پایین تری داشته باشــند. رودکی )2008( بیان می کند که 
تقاضا برای خدمات حسابرسی در ایران نخست بر اساس الزامات قانونی است و بازار حسابرسی به 
شرکت هایی محدود می شــود که مطابق قانون، به انجام حسابرسی ملزم هستند. تحقیقات دیگر 
در ایران نظیر عیســایی خوش و ولیــزاده )1388( و محمدرضایی و فرجی )1398( نیز بر همین 

موضوع تاکید دارند. 
در بررســی اســتفاده از یادگیری ماشــین در تحقیقات گذشــته می توان بیان داشت هر چند 
روش های خطی در موضوعات مالی نظیر پیش بینی ورشکســتگی اســتفاده می شــود )باسمن31 
و همکاران، 2021؛ پاراشــیو32 و همکاران، 2021، ناروکار و گوها 2021( مشــخص شــده است 
مجموعــه روش های مبتنی بــر درخت تصمیم، به ویــژه XGBoost، می توانند به دقت باالیی در 
پیش بینی ورشکستگی دست یابند. در این روش ها از چندین الگوریتم به اصطالح ضعیف استفاده 
می شود تا بتوان عملکرد بهتری نسبت به تک تک الگوریتم ها به دست آورد و در عمل پیش بینی 

دقیق تری انجام داد.
دینگ )2019(، در بررســی روش انتخاب همســان ها مبتنی بر یادگیری ماشین با نسبت های 
مالی به بررسی اســتفاده از طبقه بندی K-Medians برای شناسایی معیارهای همسان پرداخته 
است. نتایج نشان داده است که روش انتخاب همسان با ترکیب این متغیر در یک مدل تشخیص 

ورشکستگی و تشخیص اشتباه، تأثیر مثبتی داشته است.
ســادگالی و همکاران33 )2019( به بررسی تکنیک های برتر یادگیری ماشین در زمینه کشف و 
پیشگیری از تقلب مالی پرداختند. در این پژوهش پس از شناسایی تکنیک ها و روش های مختلف 
یادگیری ماشین که در کشف تقلب صورت های مالی در پژوهش های گذشته استفاده شده بودند؛ 
آنها را از نظر شــاخص هایی چون دقت، حساســیت، بالدرنگ بودن، بانک اطاالعاتی و مشاهدات 
مورد مقایســه قرار دادند. نتایج نشــان داد که تکنیک های کشف تقلب دورگه )هایبردی( نسبت 
به ســایر تکنیک ها، عملکرد بهتری دارند بویژه زمانیکه آن ها چندین روش کشف تقلب سنتی را 

ترکیب می نمایند.
گل سفیدی و همکاران )1400(، کاربرد یادگیری ماشین در ارائه الگویی برای کشف تحریفات 
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حســابداری را مورد بررســی قرار دادند. نتایج یافته ها حاکی از آن اســت که استفاده از تکنینک 
یادگیری ماشین و ساخت گروه های همسان براساس صنعت و اندازه می تواند منجر به بهبود مدل 

کشف تحریفات حسابداری با افزایش ضریب تشخیص مک فادن گردد.

فرضیههایپژوهش
فرضیه اول: کیفیت حسابرســی در گروه شرکت های با احتمال ورشکستگی و سالم با استفاده 

تکنیک گروه های همسان تفاوت معناداری دارد.
فرضیه دوم: مدیریت سود در گروه شرکت های با احتمال ورشکستگی و سالم با استفاده تکنیک 

گروه های همسان تفاوت معناداری دارد.

3-روششناسیپژوهش
اســتفاده از روش های یادگیری ماشــین به سرعت در بین محققان گســترش یافته و عملکرد 
بهتر این روش ها نســبت به روش های خطی در پیش بینی مورد تائید قرار گرفته اســت )فاستر 
و همکاران، 2022(. در این پژوهش، به جهت انتخاب همســان مناســب از الگوریتم خوشه بندی 
K-medians اســتفاده می شــود. این الگوریتم یک ابزار یادگیری ماشین بدون نظارت است که 
مجموعه داده های مشــخص را از طریق به حداقل رســاندن ناهمگنی درون گروهی و به حداکثر 
رســاندن ناهمگنی بین گروهی، به خوشه های مختلف تقســیم می کند. در این روش از »میانه« 
به جای »میانگین« برای هر بُعد اســتفاده می شود. این رویکرد نسبت به داده های پرت نیز مقاوم 
اســت، زیرا میانه معموالً حساســیت کمتری به مقادیر بسیار بزرگ )بســیار کوچک( موجود در 
میان داده ها دارد. در این پژوهش از خوشــه بندی بر مبنای نسبت های مالی استفاده می شود؛ که 
اثبات شده در صورت تشابه در شرکت های مختلف منجر به بهبود پیش بینی ورشکستگی می شوند 

)دینگ و همکاران،2019(. 
شــرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس، جامعه آماری پژوهش حاضر 

را طی سال های 1390 لغایت 1399، پس از اعمال محدودیت های زیر تشکیل می دهند:
1. به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هرسال باشد.

2. شرکت طی سال های 1390 تا 1399، تغییر سال مالی نداده باشد.
3. شــرکت های نمونه باید از ابتدای سال 1390 تا پایان ســال 1399 بطور پیوسته در بورس 
حضور داشــته باشند، با توجه به اســتفاده از  انتخاب همسان از الگوریتم خوشه بندی به بنابراین 
شــرکت هایی که بین سال های فوق وارد شده باشــند به دلیل کاهش در دوره زمانی تحقق و نیز 

رعایت همسانی از نمونه خارج شده اند.
4. جزء بانک ها و مؤسسه های مالی )شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، مادر شرکت ها 

و لیزینگ ها( نباشد؛ زیرا افشای اطالعات مالی در آن ها متفاوت است.
پس از اعمال محدودیت های باال و حذف سیســتماتیک، نمونه ی پژوهش شــامل 237 شرکت 
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فعال طی دوره 10 ساله با 2370 مشاهده تعیین گردید.
نسبت همســان ها: نســبت های مورداســتفاده به عنوان مبنای خوشــه بندی برای پیش بینی 

ورشکستگی؛ شامل 5 نسبت به شرح زیر می شود )دینگ، 2019؛ شاموی34، 2001(:
 WC / TA: نسبت خالص سرمایه در گردش به مجموع دارایی

RE / TA: سود انباشته به مجموع دارایی
EBIT / TA: نسبت سود قبل از کسر مالیات به مجموع دارایی

ME / BL: نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری بدهی ها
SALE / TA نسبت فروش خالص به مجموع دارایی

در این پژوهش نسبت همسان ها تعداد نسبت هایی است که از میانگین همسان ها کوچک تر باشد، 
زیرا مقادیر کوچک تر این پنج نســبت با احتمال باالتر ورشکســتگی یک شــرکت در ارتباط است؛ 
بنابراین با توجه به تعداد نسبت ها )عدد 5( متغیر نسبت همسان ها مقداری بین 0 تا 5 اختیار می کند 

و مقادیر باالتر از میانه 3 به عنوان احتمال بیشتر وقوع ورشکستگی درنظر گرفته می شوند.
آمار توصیفی متغیرهای محاسبه شده برای کل شرکت های نمونه بشرح ذیل می باشد:

جدول)1(آمارتوصیفیمتغیرهایپژوهشدرسطحکلنمونه
بیشترینکمترینانحراف معیارمیانهمیانگین

WC/TA0.0560.5870.134-8.2820.876
RE/TA0.0110.6350.081-10.0580.935

EBIT/TA0.1240.2030.110-1.8191.221
ME/BL3.90943.6432.4040.0091504.353

SALE/TA0.8550.7200.7230.0007.780
SIZE14.4521.72814.3069.24120.769
LEV0.6510.6200.5720.0139.457
ROA0.1070.1910.096-1.8221.221

نحوهآزمونفرضیهها
به منظور آزمون فرضیه اول و دوم پژوهش باتوجه به وجود دو نمونه مســتقل از شــرکت های 
ورشکسته و سالم که توسط تکنیک گروه های همسان تعیین شده اند، از آزمون تی مستقل استفاده 

می شود. این آزمون به مقایسه میانگین ها در دو نمونه مستقل می پردازد.
در این شــرایط، متغیر مســتقل یک متغیر دووجهی است که نشــان دهنده ورشکسته بودن و 
یا ســالم بودن شرکت هاست و متغیر وابســته در فرضیه اول کیفیت حسابرسی و در فرضیه دوم 

مدیریت سود می باشد که هردو متغیرهایی با مقادیر نسبی هستند.
نحوه اندازه گیری متغیرهای وابسته به شرح زیر است:
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EM )مدیریت ســود(: برای اندازه گیری مدیریت ســود تعهدی از روش کاســنیک )1999(، 
اســتفاده می شــود. این روش میزان اقالم تعهدی اختیاری را برآورد می کند که یکی از رایج ترین 
روش ها برای اندازه گیری مدیریت ســود تعهدی اســت. در این روش باقیمانده مدل کاســنیک 

)1999( نشان دهنده اقالم تعهدی اختیاری می باشد )نوبخت و آجار، 1399(.

TAit= α1 + α1  (∆REVit-∆ARit) + α2PPEit + α3 ∆CFOit + εit

در مدل فوق داریم:
t در پایان سال i مجموع اقالم تعهدی شرکت :TAit

t در طی سال i تغییر در درآمد شرکت :∆REVit
t در طی سال i تغییر در حساب های دریافتنی شرکت :∆RECit

PPEit: ارزش ناخالص اموال، ماشین آالت و تجهیزات شرکت i در پایان سال t می باشد.
t در طی سال i تغییر در جریان نقد عملیاتی شرکت :∆CFOit

Aud )کیفیت حسابرســی(: جهت اندازه گیری کیفیت حسابرســی از مابه تفاوت سود خالص 
 t قبل از انجام حسابرســی و سود خالص حسابرسی شده تقسیم بر مجموع دارایی ها در پایان سال
استفاده می شود. طبق دستورالعمل های سازمان بورس، شرکت ها موظف اند که ظرف حداکثر 60 
روز از پایان ســال مالی صورت های مالی حسابرسی نشده )برای تلفیقی 90 روز( و ظرف حداکثر 
120 روز صورت های مالی حسابرســی شــده را منتشــر کنند. این گونه انتشار اطالعات می تواند 
کیفیت حســابداری را از کیفیت حسابرســی تفکیک کند و خطای اندازه گیری بسیار کمی دارد، 
خاص محیط ایران اســت و در پژوهش های خارج از کشور مشاهده نمی شود. هرچه اختالف سود 
خالص قبل و بعد از انجام حسابرســی بیشتر باشد، نشان دهنده پایین تر بودن کیفیت حسابرسی 
اســت )محمدرضایی و فرجی، 1398، علوی و معماریان 1399، کردســتانی و همکاران 1393.

ابراهیم پورمیبدی و همکاران 1398(

4-یافتههایپژوهش
آمارتوصیفی

آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مورداســتفاده در این پژوهش، در جدول 2 نمایش داده شده 
است. میانگین اصلی ترین شاخص مرکزی بوده و متوسط داده ها را نشان می دهد، به طوری که اگر 
داده ها بر روی یک محور به صورت منظم ردیف شــوند، مقدار میانگین دقیقاً نقطه تعادل یا مرکز 
ثقل توزیع قرار می گیرد. همان گونه که مشــاهده می شود، میانگین اقالم تعهدی به عنوان شاخص 
مدیریت سود در شرکت های ورشکسته، بیشتر از شرکت های سالم است؛ از طرفی میانگین کیفیت 
حسابرســی در گروه شــرکت های ورشکسته بیشتر از شرکت های سالم اســت که نشان از کمتر 
بودن اختالف ســود قبل و بعد از انجام حسابرســی در شرکت های سالم دارد. نتایج آمار توصیفی 
نسبت های مالی مربوط به مقایســه همتایان نیز نشان می دهد متوسط سرمایه در گردش به کل 
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دارایی ها، ســود انباشته به مجموع دارایی، سود قبل از کسر مالیات به مجموع دارایی، ارزش بازار 
ســهام به ارزش دفتری بدهی ها و فروش خالص به مجموع دارایی در شــرکت های سالم بیشتر از 
شــرکت های ورشکسته می باشد. تعداد مشاهدات نیز در شرکت های ورشکسته 509 سال-شرکت 

و در شرکت های سالم 1861 مورد به کمک تکنیک گروه های همسان تعیین شده است.

جدول)٢(آمارتوصیفی
شرکت های سالم )1861مشاهده(

EMAudWC/TARE/TAEBIT/TAME/BLSALE/TA

0/0290/018174/0127/0169/0079/12908/0میانگین
0/1220/000182/0111/0147/0310/3779/0میانه

0/8950/063276/0256/0167/0995/48732/0انحراف معیار
شرکت های ورشکسته )509 مشاهده(

978/1662/0-044/0-410/0-0/3860/034375/0میانگین
000/0006/0865/0518/0-0/1930/001089/0میانه

0/8250/118045/1190/1230/0598/3642/0انحراف معیار

آماراستنباطی
در آمار اســتنباطی از آزمون تی بین دو گروه مســتقل جهت تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیات 

استفاده می شود.
فرضیهاول:کیفیت حسابرســی در گروه شرکت های با احتمال ورشکستگی و سالم با استفاده 

تکنیک گروه های همسان تفاوت معناداری دارد.

جدول)3(نتایجآزمونتیدوگروهمستقل-کیفیتحسابرسی
آزمون t برابری میانگین آزمون همسانی واریانس برابری یا ناهمسانی 

واریانس ها میانگین نمونه
معناداری t آماره معناداری F آماره

0/029 -2/181
0/171 1/877

با فرض همسانی 
واریانس ها 0/029 سالم

0/023 -2/284 با فرض ناهمسانی 
واریانس ها 0/386 ورشکسته

براســاس نتایج جدول )3(؛ مقدار ســطح معناداری برای آزمون همسانی واریانس برابر 0/171 
اســت که باتوجه به بزرگتر بودن این مقدار از 0/05 لذا فرض همســانی واریانس ها رد نمی شود 
و مقدار آماره آزمون تی بالحاظ همســانی واریانس ها مدنظر اســت. بدین ترتیب مقدار آماره تی 
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برابر 2/181- را نشــان می دهد که ســطح معنی داری آن کوچک تر از 0.05 محاسبه شده است و 
در ناحیه رد فرض برابری میانگین ها قرار می گیرد و فرض صفر مبنی بر برابر بودن میزان کیفیت 
حسابرســی در بین شرکت های ورشکسته و سالم تائید نمی گردد. به عبارت دیگر تفاوت معناداری 
بین کیفیت حسابرســی در بین شرکت های ورشکسته و سالم وجود دارد و باتوجه به میانگین ها؛ 
اختالف سود قبل و بعد از انجام حسابرسی که نشان دهنده پایین تر بودن کیفیت حسابرسی است 
در بین شــرکت های ورشکســته به طور متوسط بیشتر از شرکت های سالم است و لذا فرضیه اول 

پذیرفته می شود.
فرضیهدوم: مدیریت ســود در گروه شــرکت های با احتمال ورشکســتگی و سالم با استفاده 

تکنیک گروه های همسان تفاوت معناداری دارد.

جدول)4(نتایجآزمونتیدوگروهمستقل-مدیریتسود
آزمون t برابری میانگین آزمون همسانی واریانس برابری یا ناهمسانی 

واریانس ها میانگین نمونه
معناداری t آماره معناداری F آماره
0/000 -3/913

0/000 39/557
با فرض همسانی واریانس ها 0/018 سالم

0/005 -2/805 با فرض ناهمسانی واریانس ها 0/034 ورشکسته
براســاس نتایج جدول )4( ؛ مقدار سطح معناداری برای آزمون همسانی واریانس برابر 0/000 
اســت که باتوجه به کوچکتر بودن این مقدار از 0/05 لذا فرض همســانی واریانسها رد می شود و 
مقدار آماره آزمون تی بالحاظ ناهمســانی واریانس ها مدنظر اســت. بدین ترتیب مقدار آماره تی 
برابر 2/805- را نشان می دهد که سطح معنی داری آن کوچک تر از 0.05 محاسبه شده است و در 
ناحیــه رد فرض برابری میانگین هــا قرار میگیرد و فرض صفر مبنی بر برابر بودن میزان مدیریت 
ســود در بین شرکت های ورشکسته و ســالم تائید نمی گردد. به عبارت دیگر تفاوت معناداری بین 
مدیریت ســود در بین شرکت های ورشکسته و سالم وجود دارد و باتوجه به میانگین ها؛ مدیریت 
ســود در بین شرکتهای ورشکســته به طور متوسط بیشتر از شرکت های سالم است و لذا  فرضیه 

دوم پذیرفته می شود.

سایریافتهها
عالوه بر متغیرهای اصلی پژوهش )کیفیت حسابرسی و مدیریت سود( به کمک آزمون تی بین 
دو گروه مستقل به تجزیه وتحلیل و مقایسه میانگین سایر متغیرهای مورد استفاده در پژوهش در 
گروه شــرکت های با احتمال ورشکستگی و سالم با استفاده تکنیک گروه های همسان پرداختیم. 

نتایج آزمون های مذکور در جدول )5( گزارش شده است.
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جدول)5(نتایجآزمونتیدوگروهمستقل–سایرمتغیرها
آزمون t برابری میانگین آزمون همسانی واریانس

برابری یا ناهمسانی واریانس ها متغیر
معناداری t آماره معناداری F آماره
0/000 11/742 0/000 282/601 با فرض ناهمسانی واریانس ها WC / TA
0/000 10/114 0/000 346/941 با فرض ناهمسانی واریانس ها RE / TA
0/000 19/638 0/000 12/376 با فرض ناهمسانی واریانس ها EBIT / TA
0/000 8/807 0/000 33/312 با فرض ناهمسانی واریانس ها ME / BL
0/000 7/413 0/042 4/122 با فرض ناهمسانی واریانس ها SALE/TA

براســاس نتایج جدول )5( ؛ مقدار ســطح معناداری برای آزمون همسانی واریانس برای تمامی 
متغیرها کوچکتر از مقدار 0/05 بوده و لذا فرض همســانی واریانســها رد می شــود و مقدار آماره 
آزمون تی بالحاظ ناهمســانی واریانس ها مدنظر اســت. بدین ترتیب مقدار آماره های تی با سطح 
معنــی داری کوچک تر از 0.05 ، در ناحیــه رد فرض برابری میانگین ها قرار می گیرد و فرض صفر 
مبنی بر برابر بودن میزان متغیرهای؛ متوســط ســرمایه در گردش به کل دارایی ها، سود انباشته 
به مجموع دارایی، ســود قبل از کسر مالیات به مجموع دارایی، ارزش بازار سهام به ارزش دفتری 
بدهی ها و فروش خالص به مجموع دارایی در بین شــرکت های ورشکسته و سالم تائید نمی گردد. 
به عبارت دیگر تفاوت معناداری بین متغیرهای مذکور در بین شرکت های ورشکسته و سالم وجود 
دارد و باتوجه به میانگین های ارائه شــده در جدول )2(؛ مقدار این متغیرها در شــرکت های سالم 

بیشتر از شرکت های ورشکسته می باشد.

5-بحثونتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررســی تفاوت متغیرهای کیفیت حسابرســی و مدیریت ســود در گروه 
شــرکت های ورشکسته در مقایسه با شرکت های ســالم به کمک تکنیک گروه های همسان بود. 
به طور خالصه شــرکت های همســان؛ گروهی از شرکت ها هســتند که ویژگی های مشابه را به 
اشــتراک می گذارند و معموالً توســط متخصصان و محققان برای تعیین معیار مورد استفاده قرار 
می گیرند. در این پژوهش شــباهت شرکت ها براساس نســبت های مالی مرتبط با ورشکستگی با 
اســتفاده از الگوریتم یادگیری ماشین - خوشــه بندی K-medians تعیین شد و شرکت ها به دو 
گروه ورشکسته و ســالم برای آزمون فرضیات تحقیق تفکیک شدند. براساس نتایج به دست آمده، 
متغیرهای کیفیت حسابرسی و مدیریت سود بین گروه شرکت های سالم و ورشکسته دارای تفاوت 
معناداری هســتند. نتایج این پژوهش مطابق با نتایج پژوهش دینگ )2019( نشــان می دهد که 
بکارگیری تکنیک یادگیری ماشــین برای پیش بینی ورشکستگی دارای محتوای اطالعاتی است و 
احتماالً تکنیک خوشه بندی K-medians برای تعیین شرکت های هم خوشه به لحاظ نسبت های 
مالی می تواند مفید بوده و طبقه بندی مناسبی از وضعیت مالی شرکت ها ارائه دهد. به عبارت دیگر 
نتایج به طور خالصه نشــان می دهد که خوشه بندی شــرکت ها بر مبنای نسبت های مالی، قدرت 
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پیش بینی کنندگی رویدادهای مهم شــرکتی همچون ورشکســتگی را افزایش می دهد. مشابه با 
پورمیبــدی و همکاران )1398( و ناروکار و گوها )2021(، نتایج به دســت آمده از این اســتدالل 
پشــتیبانی می کنند که نسبت های مالی می توانند به ســرمایه گذاران کمک نمایند تا امکان وقوع 
رویدادهای مهم شــرکتی را ارزیابی نمایند. لذا این رویکرد در بســیاری از زمینه ها قابل استفاده 
است به عنوان  مثال مقایسه همتایان می تواند در بهبود مدل های پیش بینی ورشکستگی مفید واقع 
گردد و از تحمیل هزینه های قابل توجه به ذینفعان جلوگیری نماید و با هشــدار به حسابرســان 
زمینه تالش بیشتر آن ها برای حسابرسی شرکت های ورشکسته را فراهم آورد. نتایج این پژوهش 
می توانــد برای گروه های دیگر همچون ســازمان بــورس اوراق بهادار نیز به عنــوان نهاد نظارتی 
مفید واقع گردد. به عنوان مثال ســازمان بورس اوراق بهادار می تواند در هنگام تصمیم به پذیرش 
شــرکت های جدید در بورس، از مقایسه نسبت های مالی شــرکت با همتایان در جهت اطمینان 
نســبی از سالمت مالی شرکت ها اســتفاده نماید. یک محدودیت این پژوهش آن است که تجدید 
ارزیابی دارائی ها برای بعضی شــرکت های نمونه می تواند باعث کاهش قابلیت مقایسه نسبت های 
مالی گردد اما با توجه به اینکه حذف این شــرکت ها می تواند منجر به کوچک شــدن بیش از حد 
نمونــه مورد مطالعه گردد لذا با توجه به نظریه حد مرکزی که بیان می دارد اگر تعداد متغیرهای 
مســتقل افزایش یابد، توزیع این متغیرها می تواند تقریبی از توزیع نرمال باشــد، شرکت هائی که 

تجدید ارزیابی کرده اند حذف نگردید. 
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